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 بسم هللا الرَّحمن الرَّحيم

ّابهّمدددددوُّ ددددد   ّ و ندددددو هّذُّاحلمدددددحنمّهّ،مدددددحنُنهّ ونددددده، ُوعهّ ونددددده   نهّ و،دددددّ ّإنّ 

ّلعهّ موُّيضللّفالّه ديّلع.ّتّ عم لو هّموّيهحننّهللاّفالُّمضلّ ئ  س ّ 
ّّ.هللاّ ححنُنّالّ  يكّلعّ   هحُنّ نّالّإلعّإالّ 

ّحممحناًّعبحُننّ  س لع.ّ   هحنّ نّ 
  :بعد أما

ّ خيّف ّ املهَّبحعّاملّحّ-الق  ئّالك مي-هذن ّاملهَّّلُنوَّةب  ّ إم م هّقنيس  ححنّامل سلنيه

ّ ط يقهعّهي ةالشَّ ّحّعب،ضّ ح الهّ(صملَّىّهللُاّعملمْ عحّ مسملَّمّم)ّحممَّحنّس  ححنانّهنيب ّ  خ متّالوّ 
ّ مض نّ ّ  ةهاملوّح ّ ه  ّيف ّصّهاملب  كّهحنيع ّ اعهك فع  يف ّ ق  مع ُّهو ّمع ّومذك ه  ه

ّلّ حت ي  اخهص  ّ ّإبجي زّ  ُّك نّوه ّمومج ،ً  ّف ه هّّ وقهحنيهأسَّىّو لّه هعلىّب  حوة  بع
ّّ.(صملَّىّهللاُّعملمْ عحّ مسملَّمّم)ّفخريّاهلحنيّهحنيّحممَّحن

ّ ّ مسملَّمّم)ُّمه ب،هع يف ّعملمْ عح ّهللُا ّبعّ(صملَّى ّّه االقهحناء ّالنَّ، دة ّالحنّ يف الوَّج ةّّ و  
ّكه بعّالك مي ّّهّاآلخ ةيفّ ال الحّ َلَقْد َكاَن َلُكْم ﴿ّ:كم ّق لّ بو ّتب  كّ ت، ىلّيف

َر َوذََكَر اَّللهَ َكثيريًا﴾ِفي َرُسولي اَّللهي ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ليمَ  ّْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللهَ َواْليَ ْوَم اْْلخي
 [.21:ّاألحزاب]

* * * * * * * *  
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 :ونقول وابهلل التهوفيق

 وثبوته في رؤية هالل رمضان (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه   -1

 ّّّلقحن ّك ن ّ مسملَّمّم)ّهحنيعمو ّعملمْ عح ّهللُا ّّ(صملَّى ّ ن ّال ّيف ّيمحنُخل  ه ّص م
ّ ممضم نّ ّّيم ىّاهلاللّمحَّتَّ ّّ-ةًّبص يّ - ؤيًة ّال،محْنلح ّ  ّإبخب   ّ  ّ-الث حقة-حُمقَّقةه ه

ّي م ً.  إبحكم لّعحنَّةّ ،ب نّثالثنيم

 مسملَّمّم)ّ ك ن ّ ّعملمْ عح ّهللُا ّإذّ(صملَّى ّممْوظم حنح ُّد نم ّالثالثني ّل لةم ّح لم ّ  ّا غ ٌم
ّ ّ كمل ّسح ٌب ّثالثنيعحنة ّّ؛ ،ب نم ّيكو ّ) مل ّعملمْ عح ّهللُا ّي مّيصُّّ( مسملَّمّمصملَّى  م

ّبع  فَأَْفطيُروا، رَأَيْ ُتُموهُ  َوإيَذا َفُصوُموا، رَأَيْ ُتُموهُ  إيَذا» ؛ّ ك نّيق ل:اإلْغمم مهّ الّ ممم م
 .]  انّالبخ  ي[ «َلهُ  فَاْقُدُروا َعَلْيُكمْ  ُغمه  فَإينْ 

 ّ ّهحنيع ّمو ّيكو ّ مسملَّمّم) مل ّعملمْ عح ّهللُا ّالشَّّّقطّ ّ(صملَّى ّابحلتقحني  ن بّه 

ّثبتّملّمال ّم ّبل ّ وَّّكيه ّعوع ّق ل: يهٌة، أُمهةٌ  إيّنه »ع  الشهْهرُ  ََنُْسُب، َولَ  َنْكُتبُ  لَ  أُم ي
 .]  انّالبخ  ي[ّ-ثمالثنيّ َّةًّ مّه عحش حيوّتحْن،مةًّّمم َّةًّّنحّيم،-ّ«َوَهَكَذا َهَكَذا

 ّوَّعّص مّال احال،حنلّيكهم حيّبشه دةّّ(صملَّىّهللُاّعملمْ عحّ مسملَّمّم) ك ن ّ حنهّ ثمبتم
ّ ّالويبَّ ّفأخرب ّالب دية ّمو ّج ء ّ مْع اب   ّب ؤية ّم،عه ّاألمَّة ّعملمْ عحّ) ص مت ّهللُا صملَّى
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ّالوَّيبّّ( مسملَّمّم -بالالًّ نّيُؤذ حنّابلص ح  م؛ّّ(صملَّىّهللاُّعملمْ عحّ مسملَّمّم) وَّعّ  ىّاهلاللّفأم م
 .1- يفّهذاّحجَّةّعلىّقُب لّخربّال اححن

ك مترك صوم يو في  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -2
َّ
 الش

 مسملَّمّم)ّ ك ن ّ ّعملمْ عح ّهللُا ّ مَّّّ(صملَّى ّيدمودْهمى ّته هع ّبص مّقحنَّمن ّ  ّّ مض ن ي م
ّلذل ّألححنهم؛ ّع دة ّتك ن ّ ن ّإالَّ ّ ت،مُّقً  ّاحه  طً  ّنّمي منيح ّعوك ّي مّّى ص  م

 َيُكونَ  نْ أَ  إيله  ْوَمْْيي،ي َ  َأوْ  ْوم  ي َ  ْومي بيصَ  رََمَضانَ  َأَحدُُكمْ  يَ تَ َقدهَمنه  لَ » هّق ئاًل:الشَّك
 .بخ  ي[ انّال]ّ  «ْومَ الي َ  َذليكَ  فَ ْلَيُصمْ  َصْوَمُه، َيُصومُ  َكانَ   رَُجلٌ 

ِ  إنشاءفي  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -3
 
 رمضانفي صوم  يةالن

 ّ ّ مسملَّمّم) ك ن ّعملمْ عح ّهللُا ّالو ّحّ(صملَّى ّيُدبدم  حُت ّاللَّم ة ّال و ّقبل ّ مَّهعّل ّ  م م  ج ه
َيامَ  ُُيْميعي  لَْ  َمنْ »هّفق ل:ّكبذل يَ  َفَل  ْجري،فَ ال قَ ْبلَ  الص ي دّّ داّ]  انّ ب  «َلهُ  امَ صي

لةّفالّلوَّ فا  مّص هذاّاحلكمّموُّخص صم تّص  مّال  يضةهّ مَّ ّ)؛ّبنوحنّصح ح[
 .ّ(يشملعّهذاّاحلكم

                                                           
1ّ:ّعلىّهجلم عةوةّ اعوحنّ هلّالنّ ّاوظ ّعوُّحج ح ةّخربّال اححنّيفّاألحك مّ ال،ق ئحنّفائدة ّلّ كّّ ال د ح

ّّ لفّ مُّ   ّ ّذلك ّلل،ُم، وّحيف ّ األحك م" ّال،ق ئحن ّيف ّبو نع ّحجة ّ"احلحنيث ّاحن: ّدا ّأللب ينالمة ّط/ .
ل مّلش خّسلق ئحن"ّ مّ ال،ألحكالش  اهحنّعلىّ ج بّاألخذّخبربّال اححنّيفّاالسهق مةهّاجلزائ هّ "األدلةّ ا

ّ(.1408اهلاليلهّط/ّدا ّالص ح بةّ)
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 ّط اتّحَّتَّّكّعوّاألكلّ الشُّ بّ املالُُّينّحّ(صملَّىّهللُاّعملمْ عحّ مسملَّمّم) ك ن 
ّالصَّ دقّ بق لعّت، ىل:ّّ-حمقَّقةًّّؤيةًّّ -ي ىّال ج م وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّته يَ تَ َبْيهَ ﴿عمالًّ

 [.18]البق ةّ/ّ﴾َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ميَن اْْلَْيطي اْْلَْسَودي ميَن اْلَفْجري 

 ّ ّ مسملَّمّم) بنيَّ ّعملمْ عح ّهللُا ّال ج ّمّ(صملَّى ّ نَّ ّ ك ذبهّألُمَّهع ّص دٌق ّفج ان:
ّمجحّ ّ ال ّ  ااًب ّ ال ّط، مً  ُُّي  حم ّال ّّ دقصّ الّ ّ؛ ع ًّف لك ذُب ّالذي ّعل عّبترتتَّه 

 ّ. الصَّالةّالص ح  مّ حك م

 ّمُّيشحن حُدّعلىّ مَّهعّيفّ مض نّ الّيفّغرينهّفلّ(صملَّىّهللاُّعملمْ عحّ مسملَّمّم) ملّيكو
 اإلمن ك. ذمانّّ-ب ريّحق ّ -ُيش عّهلمّم ّينمَّىّ

  هحور سفي  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه   -4

 ّ ّ مسملَّمّم) ك ن ّعملمْ عح ّهللُا ّالنَّّّ(صملَّى ّ مّ ّح  هيُؤخ ح  ّ ُيثُّ ّعل عه  : يق لهع
 ّ.]  انّالبخ  ي[ّ«َتَسحهُروا، فَإينه ِفي السهُحوري بَ رََكةً »

 ّ ّ ّك ن ّ مسملَّمّم)يق ل ّعملمْ عح ّهللُا ّّ(صملَّى ّب  ن ّمنياملنلّلص  مّالن ح  ّمت  زيف
ّغريهمّعو َنا َبْْيَ  َما َفْصلُ »: َيامي َيامي  صي ، َأْهلي  َوصي ]  انّ «السهَحري  َأْكَلةُ  الكيَتابي

 منلم[.
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 مسملَّمّم)ّ ك ن ّ ّعملمْ عح ّهللُا ّّ(صملَّى ّ يق ل: ّابلهَّم ه ّالن ح   ّعلى  نيْعمَ »ُيضُّ
 ]  انّ ب ّدا دّبنوحنّصح ح[. «التهْمرُ  ْؤميني الُ  َسُحورُ 

 ّّسح ك ن ّبنيم ّ مسملَّمّم)  ن ّعملمْ عح ّال مْج ّحّ(صملَّىّهللُا ّلصالة قحن ّق اءةّّه ق  مع
ّآية.ّ  مخننيم

 في رمضان اإلفطار  عند (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -5

 ّ ّ مسملَّمّم) ك ن ّعملمْ عح ّهللُا ّالّ(صملَّى ل ّعل عّ طّْ ّحيُ،ج ح ّ يُّ ُيثُّ ّّ غ حبه ّعف  مَّهع
َرْي ، النهاسُ  يَ َزالُ  لَ »ق ئحاًل:ّ  .ّ]  انّالبخ  ي[ّ«الفيْطرَ  واَعجهلُ  َما ِبي

 ّالشَّمسّغ  بّب،حنّي ط ّ نّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)ّهمحْنيعّموّ ك ن
 َوَأْدبَ رَ  ُهَنا، َها مينْ  اللهْيلُ  َأقْ َبلَ  إيَذا»ّ يق ل:ّاألمح هّالشَّ مقّحّبق ءّمعّ ل ّمب   ةه
 .]  انّالبخ  ي[ّ«الصهائيمُ  َأْفَطرَ  فَ َقدْ  الشهْمسُ  َوَغَرَبتي  ُهَنا، َها مينْ  الن هَهارُ 

 ّهللاُّّصملَّى)ّبُنوَّهعّ اْسهمو اّذلكهّعلىّ-عوهمّهللاّ ضي-ّ صح بعّتبح،عُّّ قحن
ّ.سح  اًّّ  بطأهمّإفط  اًّّالوَّ سّ س عّ اك وّّفقحنّه( مسملَّمّمّعملمْ عّح

 ّّْط ُنّعلىُّ طفّحّنهّ ك يُدْ طحُ ّقدمْبلمّ مْنُّيصمل حيّ(صملَّىّهللُاّعملمْ عحّ مسملَّمّم) ك ن بم ت 
جيمححنه هّف،لإإحْنّ جحنه هّف هّفمإّحنّملمّْ جيحنّف،ىّمتمم مات  ّموّم ءْنّملمّْ  .لمىّحمنم ات 
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 ّ ّ مسملَّمّم) ك نم ّعملمْ عح ّهللُا ّّ(صملَّى : ّ مْفطم م ّإحذما  َوابْ تَ لهتي  الظهَمأُ  َذَهبَ »يدمُق ُل
 . انّ ب ّدا دّبنوحنّحنو[]ّ  «اَّللهُ  َشاءَ  إينْ  اْْلَْجرُ  َوثَ َبتَ  اْلُعُروُق،

 في رمضان وخصاله (ملسو هيلع هللا ىلص) أخالقه -6

 ّمسملَّمّم)  مَّ ّ خالقع ّ فححن حثّعوُّحنوحه ّ  ف،هه ّ الّح ج؛ّّ(صملَّىّهللُاّعملمْ عح
ّك نّ ّ مسملَّمّم)فقحن ّك نُّخلقعّّ(صملَّىّهللُاّعملمْ عح ّك فّالّ قحن  حنموّالوَّ سّ خالق ًه

ّكم ّ ص هعّ  .ّ- ضيّهللاّعوه -ّع ئشةّ مّاملؤمونيبذلكّالق آنه

 ّ الصَّ ئمنيّموهمهّالُّّوّح مَّهعّحُبنّّْ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) قحنّ م م لقُّخص ص ًّ
َمْن َلْ َيدَْع قَ ْوَل الزُّوري َوالَعَمَل بيهي، فَ َلْيَس َّلليهي َحاَجٌة ِفي َأْن َيدََع طََعاَمُه »:ّهلمّفق ل

 ّ]  انّالبخ  ي[.«َّوَشَرابَهُ 

 النَّبّحّ اجلهلهّ الصَّخمبّ ال َّفثهّاللَّ  ّعوّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)ّم هُّ نّم ّ
بم بّحّ الشهمه ّالن ح  َولَ  يَ ْرُفثْ  َفلَ  َأَحديُكمْ  َصْومي  يَ ْومُ  َكانَ   إيَذا»ّ ل:فقّه ج ابح

 ]  انّالبخ  ي[.ّ«َصائيمٌ  ؤٌ اْمرُ  إين ي  فَ ْليَ ُقلْ  قَاتَ َلُه، َأوْ  َأَحدٌ  َسابههُ  فَإينْ  َيْصَخْب،

 

  في رمضان أزواجه مع في تعامله (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -7
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 ُّوّعّحيه، هحنّ هلعّ ُيُّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن كث ّ مّيفّ مض نّش هتنح
 موّغرين.ّ

 ّ ّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن ّالُيال ّو،ع ّتمقبح ل ّمو عّحص ح  م ّ ز اجح ّب،ض
ّم مب   هت ّ(1)ّ ك نّ ملمكّالوَّ سّإلح بعه :ّق لتّه-عوه ّهللاّ ضي-ّع ئشةّف،و.

ُّ  َكانَ » رُ  يُ َقب يلُ  (َوَسلهمَ  َعَلْيهي  للاُ  َصلهى) النهبي  َأْمَلَكُكمْ  وََكانَ  َصائيٌم، َوُهوَ  َويُ َباشي
ْربيهي   ]  انّالبخ  ي[. «ِليي

 ّ ّعلىّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)   جب ّج معّالك َّ  ة ّن  ّّ هلعّمو يف
  مض ن.

 ّّعحهّف  هنْوّ مْهلّحمُّوبٌُّ ّ ه ّجُّال جيحُْن حُكُعّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن ُلّبدمْ،حنم
ّ يص م  هي َعَليْ  للاُ  لهىصَ ) اَّللهي  َرُسولَ  َأنه »ّ-عوه ّهللاّ ضي-ّع ئشةّف،و هال ج ح

ُل،يَ ْغتَ  ثُه  هي،َأْهلي  مينْ  ُجُنبٌ  َوُهوَ  الَفْجرُ  يُْدريُكهُ  َكانَ ّ(َوَسلهمَ  انّ] ّ  «َوَيُصومُ  سي
 البخ  ي[.

 

 وهو صائم سواكهفي  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -8

                                                           
 . ي:ّلشه تعّ ح جهعّ(1)
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 ّغريّ مض ن؛ّالّيفّيحنمُعّالن ح اكّيفّ مض نّّ ّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ملّيُكو
ّ ب ع ّ يُ ضي ّف نه ّّ يُطه ح  ّه ّّ ك ن ّعل عه ّ ُيث  ّإل عه  َأُشقه  نْ أَ  َلْوَل » يق ل:يوحُنب

َواكي  َْلََمْرُُتُمْ  أُمهتي  َعَلى لس ي  ]  انّالبخ  ي[.ّ«َصَلة   ُكل ي   عيْندَ  ابي

 ّّيهمضمُضّ ينهوشُقّ ه ّص ئٌمهّ ك نّيمصُّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن بُّ
عحّامل ء هّموّصم ئحمٌّّ ه ّعلىّ  سح  .احلم  ّحّوّممّ  ّال،مطمشح

 و صائموه جامةالِح في  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -9

 مسملَّمّم)ّ ك ن ّ ّعملمْ عح ّهللُا ّاحهجمّمّ(صملَّى ّابحلحج مةّّقحن ّ  خَّصم ّص ئمه  ه 
 . ئم؛ّ خالفّذلكّمون خٌّللصَّّ

فر في  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -10  رمضاننهار في  السَّ

 َّ ّ ّ مو ّ مسملَّمّم)محهع ّعملمْ عح ّهللُا ّ خَّصّمّ(صملَّى ّ ن ّابل ط هّّابألمَّة للُمن ف 
ال  ينهّ امل  ةّاحل ملّ  ّامل ضعهّف قضيّاملن ف هّ يُط،حمّّالكبري للم يضهّ الشَّ خّ

ّّ خّال  ينهّ احل ملّ  ّامل ضعالشَّّ ّممشقَّةّمحوّّْ لحنيهم ّ  ّو ن هحم ّعلىّخ فهم إحذما
 .الصَّ م
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 ّهحْني ّمْو ّيمُكو ّ مل ّف ه ّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)عح ّيُدْ طحُ  ّاليت ّاملن فةح تقحنيُ 
محن ّ   . يءّذلكّيفّعوعّصحَّّّ ال هالص ئُمّحبح

 ّ ّ مسملَّمم( س فدم م ّ ْصحّ)صملَّىّهللُاّعملمْ عح هّ خمريَّ ّ  مْفطم م  بمعّبنيّيفّ مض نّفصم مم
ْئَت ف»:ّمل ّسألعّعوّذلكّهملب،ض ق لّّهاألم يو ْئَت فَأَْفطيرْ إيْن شي  «ُصْم، َوإيْن شي

 ]  انّالبخ  ي[.

 مسملَّمّمعّ ملكو ّ  ّعل عهّ  ّالّيقحنّحّملوّالنَّ  هّيفّ  مالصَّّّك نّّ()صملَّىّهللُاّعملمْ عح

ّ  ّجيحنّميهض َّ ّفق لّشقَّة ّموعه ّف عه ]  انّ «السهَفري  ِفي  ْومُ الص   البي ي  مينَ  لَْيسَ »:
 البخ  ي[.

 َّّك نّالص ّ ّيُدوّْحّ- ضيّهللاّعوهم-الك امّح بُة ّيُدْ طحُ  نّموّنيم ُئ نّالنَّ م م شح
حْنيُُعّ ُسوهعّغمرْيحّاعهب  حّجم  زةحّالب  ت  .( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)هّ خيرب نمّ منَّّذلكّهم

  في من (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -11
 
 أكل أو شرب ناسيا

 ّّمحْوّهمحْنيحع ّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك نم ّعممَّوّ مكملمّ مْ ّ م حبم إسق ُطّالقض ءح
  ً سح يَ  َمنْ »ّ:ح ثّق لّهانم َا َصْوَمُه، فَ ْليُتيمه  َشريَب، َأوْ  لَ فََأكَ  َصائيٌم، َوُهوَ  َنسي  فَإيَّنه

 ]  انّالبخ  ي[.ّ«َوَسَقاهُ  للاُ  َأْطَعَمهُ 
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 في رمضان العبادةفي  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -12

 ّ ّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن ّال،حب دةه ّيف قمةحّجيههحن ّالصَّحنم ّمحوم  ُيْكثُ 
ّ تحال مةحّالق آنّح  الق  مّيفّ مض نّم ّالّجيههحنّيفّغرينهّْك حّ الصَّالةحّ الذ ّحّه اإلحن نح

 ُخص ص ًّيفّال،ش ّاأل اخ ّيلهمحُسّل لةّالقحْن ح.

 ّ ّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)ك نّخيمُصُّعّّ ّبعّغمرْيمنهّحمَّتَّ ّمب ّالّخيمُصُّ ّال،ب داتح محوم
هّ م مذحنمّاملشقَّةّمل ّف عّموّإوعّلُ  اصلّف عّ مْح م اًنهّ ك نّيوهىّ صح بمعّعوّال حصم ل

ُلوا، لَ » هّق ئاًل:ف عّإىلّالنَّحم ّح َل، َأنْ  َأرَادَ  إيَذا فَأَيُُّكمْ  تُ َواصي لْ  يُ َواصي  َحَّته  فَ ْليُ َواصي
ّ]  انّالبخ  ي[. «...السهَحري 

 ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)ّ:ّفلمّيُكوّ ححٌنّجيههحنّاجهه دنالك ميّ  مَّ ُّمحنا سهعّللق آن
 عّ ه ّالق آن.جربيلّيلق نّف حنا ُسعّالق آنّيفّ مض نّألوَّّ ك نّه مسملَّمم(

 ّ ّ مسملَّمّم) ك ن ّعملمْ عح ّهللُا ّ مضّمّجُي هحنُّّ(صملَّى ّابل ط هّيف ّ صح بع ّ أيم   نه

  ةّعحن  حهم. اّعلىُّمالقّم ّمقّْل دّم

ّ
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 رمضان قيامفي  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -13

 ّ عهّف ّ صح بعّ مغ بُّلق  مهّ ييّل  يلّ مض نّابُيُّ(ّ مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)ّك نّم

ّعل ع ُيثّ  ُم مُهمّ منّّْريّحغّموّههم ّ لُّف قّهب،مزحُيمةّف عّأيم  إيميَاّنً  رََمَضانَ  قَامَ  َمنْ »:
 ]  انّالبخ  ي[. «َذْنبيهي  مينْ  تَ َقدهمَ  َما َلهُ  ُغفيرَ  َواْحتيَسااًب،

 ّّبّميدُّ(ّ مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن ّ نّ ني   مض نّيفّمج عةّيفّّق  مّّألصح بع
َمامي  َمعَ  قَامَ  إيَذا الرهُجلَ  إينه » يفّالب  تهّف ق ل:ّ فضلّموّاالو  ادّبعّاملن جحنه  اِلي

بَ  يَ ْنَصريَف، َحَّته  َلة   قيَيامُ  َلهُ  ُحسي  ]  انّ مححنّبنوحنّصح ح[. «لَي ْ

 ّك نّم ق  معّعلىّ الّيفّغرينّيفّّيفّ مض نّمّيزيحنُّ(ّ مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)ّ م 

 .- ضيّهللاّعوه - مّاملؤمونيّع ئشةّّذك تّذلككم ّ ه،ةًّ كّّْىّعش ةّمإححنّم

  ّ ّلق اءةّيفّهذاّاّخ  فّحعّ م همّبهَّهعّ وَّأبمَّّ(ّ مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)محهعّ مو
ّالق  م ّه ّ نّالّّ نّ ّ بنيَّ ّاإلم م ّّموّ م اءمنّعلىّط لّميُّعلى ّيشقُّ ّعل هممب  ّ:فق له

 َوفييهيمُ  َكبيرَي،ال فييهيمُ  فَإينه  الصهَلةَ  فَ ْلُيَخف يفي  ليلنهاسي  َأَحدُُكمْ  قَامَ  َما إيَذا»
 ]  انّمنلم[. «َشاءَ  َما َصَلَتهُ  فَ ْلُيطيلْ  َوْحَدهُ  قَامَ  َوإيَذا الضهعييَف،

 ّو تّيفّال ت ّموّ مض نّ غرينهّالقُّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك نّموّهحنيع
 َوتَ َولهني  َعافَ ْيَت، فييَمنْ  َوَعافيني  َهَدْيَت، فييَمنْ  اْهديني  اللهُهمه » ّف عهّف ق ل:ّيحنعُّ
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ي إينهكَ  َقَضْيَت، َما َشره  َوقيني  َأْعطَْيَت، فييَما لي  َواَبريكْ  تَ َولهْيَت، فييَمنْ   َوَل  تَ ْقضي
 رَب هَنا تَ َبارَْكتَ  َعاَدْيَت، َمنْ  يَعيزُّ  َوَل  َوالَْيَت، َمنْ  َيذيلُّ  َل  َوإينههُ  َعَلْيَك، يُ ْقَضى

 ]  انّ ب ّدا دّبنوحنّصح ح[. «َوتَ َعالَْيتَ 

 ليلة القدرفي  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -14

 ّ ّعلىّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن ّ مَّهع ّ ُيثُّ ّالقحن ه ّل لة ّق  م ّيف يُ غ حب
َلَة الَقْدري، إيميَاًّن َواْحتيَسااًب، َمنْ »يفّال ت ّموّال،ش ّاأل اخ هّق ئالً:ّّحتمم  حيه   قَاَم لَي ْ

 [.البخ  ي]  انّ «ُغفيَر َلُه َما تَ َقدهَم ميْن َذْنبيهي 

 ّ ّهحنيع ّمو ّاملب  كةهّّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن ّالل لة ّهذن ّيف الحنُّع ء
ّ مُس لّمّايهّفق لت:ّ- ضيّهللاّعوه - مّاملؤمونيّع ئشةّ اإلكث  ّموعهّفقحنّسألهعّ

لمةّ ّ ميُّّّعملحْمتُّّإحنّّْ م م مْيتّمّاّللَّّ لمةُّّلم دْ  إينهكَ  اللهُهمه : ُقولي ّ»:ّق لّفح هم ؟ّ مُق لُّّمم ّالقمحْن ّحّلم دْ
 ]  انّالرتمذيّبنوحنّصح ح[.ّ«َعن ي  فَاْعفُ  الَعْفوَ  ُتُيبُّ  ُعُفو  

 في رمضان اعتكافهفي  (ملسو هيلع هللا ىلص)هديه  -15

 ُّّي،هكف ّ ُخصُّّ( مسملَّمّمّلمْ عّحعّمّهللاُّّصملَّى)ّ ك ن ّ مض ن ّال،ش ّيف ّيف  صً 
ّي م ًّموعّاأل اخ  ّف عّعش يوم  .هّ اعهكفّيفّال، مّالذيُّت يف 
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 ّإالَّّالّ مسملَّمم(ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى)ّ ك ن ّعو ملّم هص ئم ًّّي،هكف  موَّعّّعّيُدودْقمل
ّ ُّم ط ًا ّقمطّ اعهكفم ّع ئشة ّقحنّق لت ّبل ّعوه -ه ّ- ضيّهللا  َف إيله َكاتي  اعْ َل »:

  .ّ«بَصوم  

 ّىلمعهّلق لعّتحن ّج يفّمنجّالّي،هكُفّإالّ ّ مسملَّمم(ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن ،ّ:
ُروُهنه  َوَل ﴿ دي الَسَ  ِفي  َعاكيُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباشي  [.187/ّبق ةال]ّ﴾اجي

 ّّاملنجحنحّخيمُْل ّف ععّيففُ ْض مُبّلّ(1)أيمُْمُ ّخبب ءّ ّ مسملَّمم(ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن. 

 ّّصّمالعهك اّ مسملَّمم(ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك نمّإحذماّ م مادم دمخملمعُّّلَّىّال ج ّمفم  .ُُثَّّ

 ّّطُّإذاّاعّ مسملَّمم(ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن نّيفُّم،همكم حعهّي ُّعّ مسم ّح ما ُّفّح ححّلعّهمكمفم
نُّ ك نّيحنخُلّقُدبدَّهمُعّ ح  .حنم

 ّهّمّ مسملَّمم(ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن  .جةحّاإلون نّحّحل عّإحالَّّالّيحنخُلّبدم دْ

 ّ ّ  سمع ّخُي ج ّ هيّّ مسملَّمم(ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن ُلع ّفمرُتمج ح ّع ئشةم ّب تح إىل
ُّ ) َكانَ »:ّ-عوه ّهللاّ ضي-ّق لتّكم  ؛ح ئضٌّ  إيَذا ،(َوَسلهمَ  َعَلْيهي  للاُ  َصلهى النهبي

                                                           
ثالثة.ّّ ديوّ  ىّعم)الب ء(:ّ ححنّب  تّال، بّموّ ب هّ  ّص فهّ الّيك نّموّ ، هّ يك نّعلّ(1)

 .اجلز يّثري(ّالبوّاأل2/9اوظ :ّ"الوه يةّيفّغ يبّاحلحنيث"ّ)
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ُلهُ  رَْأَسهُ  إيَله  ني يُدْ  اْعَتَكَف، َاَجةي  إيله  اْلبَ ْيتَ  َيْدُخلُ  َل  وََكانَ  ،(1)فَأُرَج ي ّ«ْنَساني اِلي  ِلي
 ]  انّمنلم[.

 ك نّب،ض ّّ عّتز  ُن ّ ُّم،ه هّمم( مسملَّّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ز اجح  مْتّقّمكحٌفهّفإذا
ّلمْ اًلّ ّذملحكم ّ ك نم ّيدمْقلحُبه  ّمم،مه  ّقم مم ّتمْذهمُب ّهللاّ ضي-ّصم  َّةّ حنةالنّ لتقّحنفق؛

ّ-عوه  ُتهُ فَأَ  َتكيًفاُمعْ  (َسلهمَ وَ  َعَلْيهي  للاُ  َصلهى) اَّللهي  َرُسولُ  َكانَ »:  ْيًل،لَ  َأزُورُهُ  تَ ي ْ
ثْ ُتهُ   البخ  ي[.ّ]  انّ«ليَبني لييَ قْ  يَمعي  فَ َقامَ  فَانْ َقَلْبُت، ُقْمتُ  ثُه  َفَحده

 ّلمة ّه ُّمْ،هكحٌفّالّبحقُّوحنم ئحعّّ ّمحوّّْام  ةًّّيُدبم  ح ُّّ مسملَّمم(ّعّحعملم ّّْهللاُّّصملَّى) ملّيمُكْو بدْ
ّغمرْيحه  ّ ال ّت، ىلّعمالًّ؛ ّبق لع ُروُهنه  َوَل ﴿: دي  ِفي  اكيُفونَ عَ  ُتمْ َوأَن ْ  تُ َباشي  ﴾الََساجي

 [.187/ّالبق ة]

 رمضانفي  وجهاده (ملسو هيلع هللا ىلص) جوده -16

  ّّك نّ مَّ ُّج دُنّ ك ممعّيفّ مض نّفالّيُ صف؛ّفق ّ مسملَّمّم)حن ّّ(صملَّىّهللُاّعملمْ عح
ّهللاّ ضي-ّعب سّابوف،وّّ؛ك ل  حيحّامل سلةّابلريّالّخيشىّموّذحيّال، شّإحقالالًّ

ُّ  َكانَ » :ق لّ-عوع َْلرْيي، النهاسي  َأْجَودَ ّ(َصلهى للُا َعَلْيهي َوَسلهمَ ) النهبي  َأْجَودُ  وََكانَ  ابي
ْيَ  رََمَضانَ  ِفي  َيُكونُ  َما ْبييُل، يَ ْلَقاهُ  حي ْبييلُ  وََكانَ  جي َلة   ُكله   يَ ْلَقاهُ  السهَلمُ  َعَلْيهي  جي  لَي ْ

                                                           
  متش طع.ّتن ُيعّه، (ّت ج لّالشّ لعفأ جّ )ّ(1)



(16) 

ُّ  َعَلْيهي  يَ ْعريضُ  يَ ْنَسليَخ، َحَّته  رََمَضاَن، ِفي   فَإيَذا الُقْرآَن، َوَسلهمَ  َعَلْيهي  للاُ  َصلهى النهبي
ْبييلُ  َلقيَيهُ  َْلرْيي  َأْجَودَ  َكانَ   السهَلُم، َعَلْيهي  جي  ]  انّالبخ  ي[. «الُْرَسَلةي  الر ييحي  مينَ  ابي

 ّاملش  كةّّلص ح  ُمّموو،عّاهّ ملُّي عظمّاجمل هحنيوّ مسملَّمم(ّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ك ن
ّكل ه ّيفّ ّيفّتحنعّسو ات؛ ّغز ات  ق مّّ مض نهّّ ه ّ يفّال ز اتهّفقحنّغزامّست 

ّيفّ مض نهّح ثّهحنممّمنجحنّا نم م  ّجح  مّال، بهّه ّ صو  ّلض ح ام هّ هحنمّمأبعم ل 
ْ صمةّ م ّاملؤمونيهّ فهحّم  مض ن.ّ ةمّيفّكَّّ اسهقبلّالُ ُف دمهّ تز َّجّحبح

 واْللَصة:

ّ مض نّ ّ ه م ةّيفّتضحح ّ هم دهّ ه ّاجهه دهّ جّحّ- ه ّخريّ ه  ّالنَّوة- نَّ
عملمْ عحّ مسملَّمّم)ح  ةّال َّس لّ ّكم ّيّ(صملَّىّهللاُّ وّمنلمحيّزم وو ّكثرٌيّمّّل() ي ،ّهمم ال

ّ ّ ه  ّ بط لة وَّع ّ مُخ له ّكمنمله  ّ ّدمعمة ه ّ تض  ع ّّأل ق تله  مه ب،ةّّلن ه هايف
ّ!!األفالمّ املنلنالتّ

القه  ءحّ ث حّوب  حكّ هو ّ(صملَّىّهللُاّعملمْ عحّ مسملَّمّم)ف للَّهمّ ف حقو ّم هّ  ح حو ّعلىُّسوَّهعهّ  مح
ّ.-آمني-1ّهّ احش انّيفّزُم تععلىّ  ي،هع

                                                           
1ّّكه بو :ّةّبحنّم زُّصّملخَّّّهذاّالبحث ّاألوب  ءّخ متّص مّب قعّالوبالءّإحت ف"م ّذك اننُّم صَّاًلّأبدل هعّيف
ّكه ب:مق و ه ّاسهزايداتّإض ف تّّ معّ ه ّموّموش  اتّ بكةّاألل كةهّ"ّ( مسملَّمّمّعملمْ عّحّهللاُّّصملَّى) ّ=و
ّا"ّز= ّالق  مه ّابو ّلإلم م ّال،ب د" ّخري ّهحني ّامل، دّيف ّمهص اتعد ّب،ض ّالش خ:ّّ ّاملهحنا لةهّ مو موّمق ل



(17) 

 
 العالْي رب   هلل اِلمدو 

 (أمجعْي وصحبه آله وعلى ،حممد نانبي ي  علىوسل م  للا وصل ى)

َْمديَك، اللهُهمه  َوُسْبَحاَنكَ "  "إيلَْيكَ  َوَأتُوبُ  َأْستَ ْغفيُركَ  َأْنَت، إيله  إيَلهَ  َل  َأنْ  َأْشَهدُ  َوِبي

  :وكتب

 .جزائري المحفوظ بن ضيف هللا شيحاني أبو الضياء/ 

 (جريةه 1442شعبان/ شهر في )

                                                                                                                                                    

حممحنّم سىّوص هّب،و ان:ّ"معّالوَّيبّيفّ ه ّ مض ن"ّاملوش  ّيفّجملة:ّ"األص لة"ّ)اجمللحنّاأل لّ/ال،حندّ
 .يّبو،مهعّتهمّالصَّ حل ت احلمحنّهّالذ غريّذلك؛ّهّ(69-66ص/؛ّه1413ّالث لثهّسوة:ّ
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